
نن : القارئ مم من ((  دد مكنا رردي مث ددي نر رة مح مر رخ ند ال رز ده من رفلل ي مللل
ره رث نر نن مح مم من مو دد مكنا رردي مث ددي نر مينا مح نن دد ره ال رت مهنا دنتؤ نن ممنا رم ده مو مللل

رة رف ي مر رخ نن ال بب رم رصي ]. 20)[الشورى:) من
فلل ي للله نللزد الخرة حرث ديرديد كنان (( من:  الشيخ
ميين أن العييراب حيييث من جميعا علينا يخفى ) ل) حرثه

)) حرثله فل ي لله (( نزد:  قييوله والييدليل شييرطية هنا
الشييرط فعييل أن فيييه مجييذوما, وهييذا الجييواب جاء حيث

: لقييوله مضييارعا, ماضيييا يكييون والجييواب ماضيييا يكييون
)) حرثلله فلل ي للله (( نللزد الجييواب: )) كللنان (( مللن
والجواب مضارعا الشرط فعل يكون بالعكس, قد وكذلك

الله.   زاده الله يشكر ماضيا, مثل: من
)) أي الخللرة (( حرث )) بعمله ديرديد كنان " (( من
)) حرثلله فلل ي للله (( نللزد الثللواب وهللو كسللبهنا

" أكللثر أو العشللرة إلللى الحسللنة فيلله بنالتضعيف
والزيييادة, للنميياء يحييرث مييا الحييرث الرخرة: أصييل حرث
فيكسييب يزرعهييا أن أجييل ميين الرض الفل ح حييرث ومنه

" أي:  )) يقييول الرخييرة : (( حييرث وقييوله ميياله ويييزداد
 فسيير)) " حرثلله ف ي له (( نزد الثواب وهو كسبهنا
ادة الحيرث زيادة الله رحمه المؤلف الحسينة الثيواب بزي

كييثيرة, أضييعاف إلييى ضييعف سييبعمائة إلييى أمثالها بعشر
((:  قوله بدليل والرخرة الدنيا من نؤته أي آرخر أمرا ونزيد
فل ي للله ومللنا منهنا نتؤته الدنينا حرث ديرديد كنان ومن

:  وجهين من حرثه في له نزد ) إذا) نصيب من الخرة
. والرخرة الدنيا ثواب يعطيه تعالى الله : أن الول الوجه

إلييى أمثالهييا بعشيير الحسيينة الثواب يضاعف : أنه والثانية
كللنان (( ومن:  كثيرة. قال أضعاف إلى ضعف سبعمائة



فييي فيها, هييذا والتنعم كسبها  يعني)) الدنينا حرث ديرديد
الييدنيا, ولهييذا إل يريييد ل لنييه الرخييرة عيين يعييرض الغالب

إذا السيييارة حييتى الهتمييام غاييية الدنيا بأمور مهتما تجده
ذهييب الطييين علييى بالمشييي الطييين ميين بقعيية أصييابتها
ل البلء, ولكنييه ميين مملييوء قلبييه ويمسحها, لكيين ينظفها
الييدنيا, تجييده إل يريييد ل لنييه وتنقيته تنظيفه على يحرص

لكيين وتنظفيهييا الجييدر بإصييل ح إل يهتم ل قصوره في مثل
: فيييه وجييل عييز اللييه يقييول بييه, هييذا يهتييم ل الييدين بنيياء

نؤتيه ) ول) منهنا نتؤته الدنينا حرث ديرديد كنان (( ومن
لكنهييا مطلقة هذه منها نؤته منها, وكلمة أراد, نؤته ما كل

ديرديللد كللنان (( مللنالسييراء:  سييورة فييي بمييا مقيييدة
هييو يشيياءه مييا ) ل) نشللناء منا فيهنا له عجلننا العناجلة
أن بييين وجييل عييز اللييه أن حييتى  يعنييي)) نرديد (( لمن
تييابع النسييان وهييو لييه المعجل وأن لمشيئته تابع المعجل
نرديللد لمللن نشناء منا فيهنا له (( عجلننا:  فقال لرادته

)) نشللناء (( مناتكييرار, ل,  فيها الية أن تظن ) انتبه, ل)
لييه, المعجل  باعتبار)) نرديد (( لمن المعجل باعتبار هذا
لييه يحصل شيئا أراد أحد كل له, ول يعجل أراد أحد كل فل
يقيول وتعييالى, ولهييذا سييبحانه اللييه بيد المر أراد, لن ما

(( نللتؤته : كلميية قائييل قييال  فييإذا)) منهنا (( نتؤتههنا: 
منها سيؤتيه الله أن تقتضي وهي الشرط جواب))  منهنا
السييراء: سييورة بآييية مقيييد ؟ إيييش المطلييق : هذا نقول

للله (( عجلنللنا الدنيا  وهي)) العناجلة ديرديد كنان (( من
ديصلللهنا جهنم له جعلننا ثم نرديد لمن نشناء منا فيهنا

)).  مدحورا مذمومنا



(( ومللنا للله قسم لمنا تضعيف )) بل منهنا " (( نتؤته
العافية.   الله  نسأل)) " نصيب من الخرة ف ي له

الرخييرة, بعملييه النسييان يريد أن على الية: حث هذه في
ولنفييرض ؟ الييدنيا بعمل الرخرة يريد : كيف قائل قال فإن

رخييبرة ليشتري السوق إلى النسان والشرب, ذهب الكل
يريييد أن يمكيين : كيييف نقييول ؟ الرخييرة يريد وإداما, كيف

((تعالى:  لقوله الله أمر : امتثال أول بذلك, فيريد الرخرة
 ))؛ واشربوا كلوا
اللييه لن مطلوب أمر وهذا وصحته قوته ثانيا: حفظ ويريد
ميين نأكييل أن وأمرنييا))  أنفسكم تقتلوا (( ل:  يقول

لنيه الله طاعة على التقوى بذلك ونشكره, يريد الطيبات
بييأكله أكمييل, فيريييد العبييادة كييانت قويا الجسم كان كلما

 الله؛ طاعة على التقوي وشربه
لن ؟ ذلييك اللييه, كيييف بكييرم التنعييم بييذلك : يريييد رابعييا

أن لييو يعنييي ؟ كييذلك كرمه, أليييس يقبل أن يحب الكريم
قبلتهييا إذا يفيير ح هدية, فهل عليك أهدى كريما جوادا رجل
ويغييم قبلتهييا إذا الول, يسر ؟ بالعكس أو رددتها إذا ويغم

من يحب الكرمين, فهو أكرم وجل عز ربنا رددتها, إن إذا
إرادة هييذا بهييا, إذن ويتنعمييوا بنعمييه يتبسييطوا أن عبيياده
المحييض الرخييرة عمييل الييدنيا, أمييا بعمييل الرخييرة حييرث

 واضح؛ أمره فهذا ذلك أشبه وما والحج والصيام كالصلة
النسيان يرييد أرخيرى: كييف ميرة أعييده الن السؤال إذا

ذلييك الجييواب: أن ؟ الييدنيا أميير ميين هييو بما الرخرة حرث
أربييع لنييا والشرب, ويتبين بالكل لهذا مثل ونضرب ممكن
المتأمييل تأمييل لو أنه النسان, مع عليها يثاب كلها إرادات

هذا, طيب.  من أكثر لوجد



فقييط الييدنيا إرادة ميين : التحذير الكريمة الية فوائد ومن
منهلنا نلتؤته اللدنينا حلرث ديرديلد كنان (( ومن:  لقوله
) .) نصيب من الخرة ف ي له ومنا
كييل يعطييى ل فييإنه الدنيا حرث أراد من : أن الفوائد ومن

الرخييرة حييرث أراد ومن))  منهنا (( نتؤته:  لقوله أراد ما
وزيادة.  مراده كل يعطى
)) (( ديرديد:  لقوله بالنيات العمال أن إلى الشارة ومنها
لييه ينبغييي النسييان وأن النييية حسيين إلييى إشييارة ففيييه

إحسانها.  عليه يجب بل النية إحسان
 لن)) (( ديرديللد:  قييوله ميين الجبرييية علييى الييرد ومنهييا

مييا الله سبحان إرادة؛ له ما النسان : إن يقولون الجبرية
قييال: هييذا ليييأكله الطعام إرادة, طبخ له ل, ما ؟ إرادة له

: هييذا قييال ليسييتعملها المنييزل أدوات إرادة, حضيير بغييير
بإرادته.  ليس
للفطيير, مخييالف رأي هييذا ؟ الييرأي هييذا في تقولون ماذا

فعل وإذا أجبر إذا يعرف الصبي حتى فطرة لدنى مخالف
الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين لمير قدم بالرختيار؛

شييروط تمييت يييده اقطعييوا يييده؛ بقطييع فأمر سارق عنه
هذا سرقت ما والله المؤمنين أمير يا : مهل القطع, فقال

كييان الحييد, إذا عنييه يرتفييع أن ؟ يريييد الله, إيييش بقدر إل
أمييير لييه فقييال ارختيييار فيييه لييي ليييس يعنييي اللييه بييإرادة

) الللله بللإرادة إل ديللدك نقطع ل ( ونحن:  المؤمنين
أمييير قطييع أن شيئا, مييع يقول أن يستطيع ما فبهت, لنه
والشييرعية, الكونييية اللييه بييإرادة كييان يييده المييؤمنين
لييه يييؤذن لييم لنييه فقييط الكونييية اللييه بييإرادة والسييارق

طيب.  الجبرية على رد الية في بالسرقة, إذن



فيمييا الله إرادة ينكرون الذين للقدرية دليل الية في وهل
ليييس لقولهم, لكن رد فيها الجواب: ل, ليس ؟ العبد فعل
ميين أو صييفاته ميين النسان إرادة لقولهم, لن إثبات فيها
أو مخلييوق يريد, العبييد الذي صفاته, هو من ؟ صفاته غير
صييفاته كييانت مخلوقا كان إذا مخلوق, إذن ؟ مخلوق غير

أنييت أنك باعتبار لله مخلوقة ولبد, فإرادتك مخلوقة أيضا
مخلوقة.  المخلوق وصفة مخلوق

وجييل عز الله سلطان كمال الكريمة الية هذه فوائد ومن
)). حرثه ف ي له (( نزد) ) منهنا (( نتؤته:  لقوله
ميين أكييرم وجييل عييز وأنييه الله كرم : إثبات فوائدها ومن

. كثيرا ويثاب قليل العبد عبده, يعمل
ثييابت الرخييرة, وإثباتهييا : إثبييات الكريميية الية فوائد ومن

يعنييي الصحيح والنظر المسلمين وإجماع والسنة بالقرآن
اليييوم إثبييات ميين فمملييوءان والسيينة الكتيياب العقل, أما
ينكيير المسييلمين من أحد ل ثابت فهو الجماع الرخر, وأما

فلقييوله الصييحيح النظيير كفيير, وأمييا أنكرهييا وميين الرخرة
إلى لرادك القرآن عليك فرض الذي (( إن:  تعالى
عبثللنا خلقنللناكم أنمللنا (( أفحسبتم:  ) وقييوله) معناد

الرخييوة, أرأيتييم أيها يا ) أرأيتم) ترجعون ل إليننا وأنكم
الرسييل وأرسييل الخليقيية هييذه رخلييق وجييل عز الله أن لو

دييين على هذا يقتل هذا وكان الجهاد وفرض الكتب وأنزل
ثييم ميياله يغنم ماله ويأرخذ نسائه ويسبي ماله ويسبي الله

نبعييث, ميياذا ل رممييا تكييون أن إلييى عائدة المسألة تكون
باليوم إيماننا عنه, ولول الله ينزه عبث ؟ العمل هذا يكون
حسييابا, يرجييوا ل لنه الضعيف يأكل منا القوي لكان الرخر
. الرخر باليوم اليمان ويوجب يقتضي العقل ولكن



الييدنيا بعملييه أراد ميين : أن الكريميية الية هذه فوائد ومن
هنييا النصيييب نفييي هل الرخرة, ولكن في له نصيب ل فإنه
الييذي العمل بهذا الرخرة في نصيب له ليس أو كامل نفي
إل شييك, اللهييم ل الثيياني ؟ الول أو الثاني ؟ الدنيا به أراد
ل فييإنه الييدين عن يخرج مما والرادة العمل هذا يكون أن

مطلقا.  له نصيب
الجييازة ينييال أن بدراسييته النسييان أراد لو مثل هل طيب
؟ الرخرة أو الدنيا حرث أراد ممن يكون هل الشهادة يعني

إلييى يرتقييي أن بالشهادة أراد كان قلبه, إن في ما حسب
يرتقييي أن بييذلك أراد الييدنيا, وإن أراد فقييد دنيوي منصب

أو بالتيدريس المسيلمين نفيع مين بيه يتمكين منصب إلى
الييدنيا بيين مييا شييك, ولييذلك ل الرخييرة أراد بالتدبير, فهذا

تريييد أنت أقل, هل أو شعرة إل المسألة هذه في والرخرة
العاشرة أو الخامسة المرتبة في تقول: أنت أن بالشهادة

أن بيذلك ترييد أو اللفيين أو اللف أو المائتين أو المائة أو
رابييح, رخاسيير, والثيياني الول ؟ النيياس بيه تنفع مكانا تتبوأ
معييه بمييا إل النسييان يقييدر ل أصبحنا الن السف مع لننا
مخبئتييك, شييهادة من تطلعها ورقة هو البطاقة, العلم من

أن تريييد قييال: أيين إيياه أعطيتهيا أليف, إذا رقيم دكتوراه
مثييل العلييم فييي رجييل يجيء تريد, لكن مكان أي نوظفك

مدرسيية فييي : وظفنييي يقييول تيمييية ابيين السييلم شيييخ
رجييل نوظفييك, يييا مييا شييهادة معييك له: مييا يقول ابتدائية
النيياس علييم ميزان الن فيه, فصار : ما قال جرب وظفه
أنييا المستوى هذه إلى نزلوا الناس كان البطاقة, إذا بهذه

أتبييوء أن أريييد قصدي معلومة, أنا الله عند ونيتي أجاريهم



أوجييه لشيييء رئيسيا قاضيييا مدرسييا أكون المة في مكانا
الموفق.   الناس, والله

. وجل عز الله قال ثم
نم : القارئ مأ نم ((  ده دء مل مكنا مر دعوا دش مر نم مش ده من مل رن رملل دددي اللل

نم ممنا نن مل مذ نأ ره مدي ده ربلل لللل نول ال مللل دة مو مملل رل رل مك نصلل مف نل م ي ا رضلل دق مل

نم ده من ني لن مب رإ من مو رمي رل لظنا نم ال ده بب مل مذا بم مع رليلل )[الشييورى:) مأ
21. [

)) " (( أم:  المفسييير قيييال شيييركاء لهيييم : أم الشييييخ
منقطعيية, وأم هنييا أم أن إلييى بهييذا  أشييار" بلل بمعنى

السييتفهام, وهمييزة بييل بمعنييى تييأتي التي هي المنقطعة
شركاء.  ألهم أي: بل
" ((:  المؤلف  قال)) لهم شرعوا شركناء لهم (( أم
ذلك, يعني من أعم أنها  والصواب" مكة )) لكفنار لهم

وجل عز الله مع جعلوهم شركاء لهم المشركين جميع أن
" همقييال:  اللييه، به يأذن لم ما الدين من لهم يشرعون

)) (( لهللم الشللركناء )) أي (( شللرعوا شيناطينهم
قييال: كفييار سييبق وفيمييا قال: للكفار  وهنا" للكفنار أي

" (( مللنالييذكري.  للعهييد كلمييه فييي أل مكيية, فتكييون
كنالشللرك الللله بلله ديللأذن لللم مللنا )) الفناسللد الددين

النكييار بمعنييى هنييا السييتفهام  وهييذا" البعللث وإنكللنار
ما الدين من لهم يشرعون شركاء هؤلء يتخذوا أن عليهم

 المييراد)) بلله ديللأذن لللم (( منا:  وقييوله الله به يأذن لم
ويكييون قييدريا يكييون الذن الشرعي, لن الذن هنا بالذن

يتعلييق شييرعي, ومييا والنهييي بييالمر يتعلييق شرعيا, فمييا
الللذي ذا (( منتعييالى:  فقييوله قدري والتكوين بالخلق

أو الشييرعي الذن بييه ) يييراد) بللإذنه إل عنللده ديشللفع



يييأذن بييأن  أي)) بإذنه (( إل وهذا؛ هذا يحتمل ؟ القدري
هللم (( ومناتعالى:  وقوله شرعا؛ يأذن أو يشفع بأن قدرا

لن القدري ) الذن) الله بإذن إل أحد من به بضناردين
((أحدا, وهنييا:  السحرة يضر بأن شرعا يأذن ل تعالى الله

مييا  أي)) الله به ديأذن لم منا الددين من لهم شرعوا
وقييع, وكييل لنييه بييه أذن فقييد قدرا شرعا, أما به يأذن لم

فييي يقييع أن يمكن ل قدرا, لنه فيه مأذون فإنه وقع شيء
مين أي ذليك قدرا, ومين به يأذن لم ما وجل عز الله ملك

تحريييم أو اللييه حييرم ما تحليل الله به يأذن لم ما شرعهم
الييذين هؤلء وتعالى سبحانه الله جعل الله, ولهذا أحل ما

فييي كمييا أربابييا جعلهييم حييرم ما ويحلون أحل ما يحرمون
أربنابللنا ورهبللنانهم أحبللنارهم (( اتخذوا:  تعالى قوله
اللييه صييلى للرسول حاتم بن عدي ) قال) الله دون من
منا ديحلون ( أليسواقال:  نعبدهم لسنا : إنا وسلم عليه

الللله أحللل مللنا وديحرمللون فتحلللونه الللله حللرم
قلللنال: ( فتللللك ، :  بللللى )  قلللنال ؟ فتحرملللونه

طاعتهم.  ) يعني عبنادتهم
السللنابق القضللناء )) أي الفصللل كلمللة " (( ولللول

)) بينهللم (( لقضلل ي القينامللة ديوم ف ي الجزاء بأن
(( وإن الللدنينا فلل ي لهم بنالتعذديب المتؤمنين وبين

)) أليللم عللذاب (( لهللم )) الكللنافردين الظللنالمين
لول))  بينهم لقض ي الفصل كلمة (( لول "؛ متؤلم

الييذي لوجييود, مييا امتنيياع حرف النحويون: إنها يقول هذه
كلميية ؟ بينهييم, والموجييود القضيياء ؟ الييية هذه في امتنع

لوجود, ولما: حييرف امتناع لول: حرف أن الفصل, واعلم
هيذه لمتنيياع, فاقتسييمت امتناع لوجود, ولو: حرف وجود



امتناع حرف الثلثة: لو المعاني الثلث, اقتسمت الدوات
الكييرام امتنييع لكرمتييك, هنييا زرتنييي : لييو لمتناع, تقييول

وجييد هنييا أكرمتييك رأيتييك : لمييا الزيييارة, وتقييول لمتنيياع
وكييذا كييذا لفعلييت زيد الرؤية, وتقول: لول لوجود الكرام

 وهييي)) الفصل كلمة (( لول لوجود؛ امتناع حرف هذا
أن بهييا وجييل عييز قضييى التي السابقة وجل عز الله كلمة
عييز اللييه جعلهييا الييتي الكلمة مقدرا, هذه أجل شيء لكل
بينهييم اللييه لقضييى هييذه مقدرا, لول أجل شيء لكل وجل
لهم.   العذاب بتعجيل المؤمنين وبين
والكبييار الزعميياء أطيياع ميين منها: أن فوائد الية هذه في
أو اللييه حرمييه شيييء تحليل أو الله أحله شيء تحريم في

شييركاء, اتخييذهم قييد فييإنه اللييه يييوجبه لييم شيييء إيجاب
قييد البييدع دعيياة متبعييي أن الفائييدة هييذه علييى ويييترتب
. شركاء اتخذوهم

لبييد المشروعة المور : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
النسييان يفعلهيا الييتي اللييه, يعنييي ميين إذن فيها يكون أن

اللييه وجييل, لن عييز اللييه ميين إذن فيها يكون أن لبد تدينا
لهييم شييرعوا شييركاء اتخذوا الذين هؤلء على أنكر تعالى

":  قولنييا بمعنييى اللييه, وهييذا بييه يييأذن لييم مييا الييدين من
قللنام إذا إل والمنللع الحضللر العبللنادات فلل ي اللصل

يتعبييد شخصييا رأينا فلو  وعليه" مشروعيته على دليل
بييدليل يييأتي حتى عليه ننكر أن فلنا نعرفها نكن لم بعبادة

. وجل عز الله عند من متلقى الدين لن
فييإنه الدينية المور سوى ما : أن الكريمة الية فوائد ومن

لهم (( شرعوا:  لقوله العادية للحوال أو للمور رخاضع
ل ونظمييا قييوانين شييرعوا لييو هييذا ) وعلييى) الددين من



هييذه موافقيية تعييد ول جييائز ذلك فإن الدين في لها علقة
بالقواعييد تؤيييد النظييم هذه كانت إذا شركا, فكيف النظم
 ؟ المفاسد ودفع المصالح جلب وهي العامة

الجهليية القييوم أولئييك علييى : الييرد الييية هييذه فوائد ومن
عن النظر بقطع الحكومات تسنه نظام كل ينكرون الذين
كييونه عيين النظيير دنيويييا, وبقطييع أمييرا أو دينيا أمرا كونه

النيياس بعييض للشييرع, لن موافقييا غير أم للشرع موافقا
دليييل, فيييه مييا لنييه المرور بأنظمة أتقيد ل : أنا يقول مثل

:  له فيقال بدعة هذه يقول وربما
أتييى ميين يبدع الحل, ول فيها الصل الدنيوية : المور أول
. حرام أو حلل هي هل ينظر لكن العادة عن رخارجا بها

الميير ولة طاعيية وجييوب علييى تيدل النصييوص : أن ثانيييا
اللله أطيعلوا آمنلوا اللذدين أديهلنا (( دينا:  تعالى كقوله

النبي ) وقول) منكم المر وأول ي الرسول وأطيعوا
ولللو وأطللع ( اسمع:  المير في وسلم عليه الله صلى
 .) ظهرك وضرب منالك أخذ

وجييل عييز اللييه الكريميية: حكميية الييية هييذه فوائييد وميين
سبقت كلمة (( ولول:  بقوله العذاب تأرخير أو بتعجيل

) .) ربك من
ي الماضي في يعني ي أزل الله قضاه ما : أن فوائدها ومن

بينهللم لقضلل ي الفصللل كلمة (( لوللقوله:  يتغير ل
.(( 
(( ديمحوا:  تعييالى قييوله فييي تقولييون مييا قائل قال فإن

هييل ) ؟) الكتلناب أم وعنلده وديثبلت ديشلناء ملنا اللله
فييالجواب: ل, ل ؟ الييية هييذه فوائد من قررناه ما يعارض

وديثبللت ديشناء منا الله (( ديمحواقال:  الله يعارض, لن



أصييله, فمييا  يعنييي)) الكتناب أم (( وعنده:  قال  ثم))
يتغييير, فييإنه كييذلك يكيين لييم يتغييير, ومييا ل الكتاب أم في

ديللذهبن الحسللننات (( إن:  يقييول تعييالى اللييه أليييس
الحسيينات أتييت كتبييت أن بعييد ) فالسيييئات) السلليئنات

؟ يسييتغفر, نعييم ثم الذنب فيكتب يذنب فمحتها, النسان
يتغييير, ل فييإنه الكتيياب أصييل فييي ما الذنب, وأما فيمحى
(( ولول:  قييوله وهييي الييية هييذه يعارض فل هذا وعلى
). ) بينهم لقض ي الفصل كلمة

( منالصييحيح:  الحييديث في تقولون : ما قائل قال فإن
أثللره فلل ي للله ودينسللأ رزقه ف ي له ديبسط أن أحب

الرحييم صييلة أن علييى يييدل هييذا فإن  ؟) رحمه فليصل
: تقولييون العمر, وأنتييم لطول وسبب الرزق لكثرة سبب

مكتييوب, فييالجواب: الييرزق والييرزق مكتييوب العميير إن
هييذا علييى مكتييوب السييبب, والجييل هييذا علييى مكتييوب

لصييلة مؤرخرا هذا أجل كتب قد تعالى الله السبب, فيكون
هيذا الرحيم, ويكيون لصيلة هيذا رزق فيي الرحم, ووسيع

ذكيير وسييلم عليييه اللييه صلى النبي الله, لكن عند معلوما
لييه كتب ما يعلم ل النسان لن الرحم صلة في ترغيبا هذا
منافاة.  ل المستقبل, وحينئذ في
له ( دينسأ قوله في المراد : أن العلماء من قال من وأما
صيحيح غييير فهييذا العمر في له يبارك الله  أن) أثره ف ي
لكيين يييؤرخر أنه الحديث الحديث, فظاهر ظاهر رخلف لنه

كذا, لكيين إلى عمره وأن واصل أنه الله عند مكتوبا يكون
يعلييم, ل ؟ هكييذا اللييه عنييد مكتييوب بأنه يعلم النسان هل

علييى النسييان يحث أن وسلم عليه الله صلى النبي فأراد
. الوعد هذا بمثل الرحم صلة



: لقييوله السييباب : إثبييات الكريميية الييية هذه فوائد ومن
)) بينهللم لقضلل ي ربللك مللن سبقت كلمة (( ولول
ل أميير السييباب العييذاب, وإثبييات لتييأرخير سييبب فالكلمة

الجاحد.  إل ينكره
: أقسييام ثلثة إلى السباب في انقسموا الناس أن واعلم
فييي للسييبب تييأثير : ل وقييالوا نهائيا السباب أنكروا قسم

وزعمييوا الغلو وجه على السباب : أثبتوا وقسم المسبب،
: أثبتييوا الثييالث ولبد, والقسييم موجبة ي السباب أي ي أنها

وجل.  عز الله لمشيئة تابعا ذلك جعلوا ولكنهم السباب
فييي غل السباب, وقييوم تأثير أنكروا ثلثة: قوم فالقسام

توسييطوا ولبد, والثالث: قوم لذاتها موجبة وجعلها إثباتها
أننييا المتعييين هو القول الله, هذا مشيئة تحت قالوا: لكنها

بأعيننييا, هييذا نشيياهد ونحيين ننكرها وكيف السباب ننكر ل
لكنييه بييه حاصييل ليس بالسبب يحصل ما : إن يقولون هم

ثييم زجاجيية علييى بحجيير رميييت إذا عنييده, فمثل حاصييل
لكيين الحجيير ليييس كسييرها الييذي : إن يقولييون انكسرت
عنيد حصيلت الحجير. إذن ملمسة عند الله إرادة كسرتها
تحييترق النييار فييي ورقيية تييدرخل بالسبب, عندما ل السبب

ملمسيية عنييد الله إرادة أحقتها أحرقتها، ما يقولون: النار
قبييل السييفهاء منييه يضييحك معقييول غييير كلم النار, هييذا

علييى يقييع الحجيير أن نشيياهد ونحيين نقييول الحلماء, كيف
لييو النسييان ؟ يكسييرها لييم نقول يكسرها, كيف الزجاجة

فتنكسر.  تتكئ عنده: ل من له لقال الزجاجة على اتكأ
والييذين السييباب إثبييات فييي الثيياني: الغييالي القييول وأما

بد, هييؤلء ول موجبة أو بد ول فاعلة السباب : إن يقولون
إبراهيييم علييى كييانت العظيميية النار هي ضالون, فها أيضا



لحرقييت ولبد بذاته موجب السبب كان وسلما, ولو بردا
بللردا (( كون يقييال:  اللييه حال, لكيين كل على إبراهيم

سييلما, وكييانت بييردا ) فكييانت) إبراهيم على وسلمنا
ولللم بللردا كللون ي تعنالى الله قنال " لوالعلماء:  قال

اللييه  لكن" البرد من إبراهيم لهلكت وسلمنا ديقل
إثبييات فيهييا معنييا الييتي الية إذا بالسلم, طيب البرد قرن

)) . لقض ي سبقت كلمة (( ولول:  لقوله السباب
للظييالمين الشييديد : الوعيد الكريمة الية هذه فوائد ومن

)). أليم عذاب (( لهم:  لقوله
مييؤلم, يعنييي بمعنييى تييأتي أليم اللغوية: أن فوائدها ومن
مييا العربية, أكثر اللغة في قليل مفعل, وهذا بمعنى فعيل
فاعييل بمعنييى آلييم, أي بمعنى العربية اللغة في أليم يأتي
فييي كمييا مفعييل بمعنى فعيل يأتي قد الكثر, لكن هو هذا
:  الشاعر قول في الية, وكما هذه

ديلللتؤرقن ي    السلللميع اللللداع ي رديحنانلللة " أملللن
"  هجوع وألصحناب ي

المسييمع, السييميع: بمعنييى السييميع، الداعي ريحانة أمن
وأصييحابي يؤرقني المسمع معشوقته, الداعي في يقولها

هجوع.  
. وجل عز الله قال ثم

نم : القارئ مأ من ((  دلو دقو مر ى مدي مت نف ملى ا ره مع لل ببنا ال رذ نن مكلل رإ مفلل
رإ مش ده مدي لللل نم ال رتلل نخ ملللى مدي مك مع ربلل نل دح مق نملل مدي ده مو لللل مل ال رطلل مبنا نل ا

دق رح ددي لق مو مح نل ره ا رت ممللنا رل مك ده رب لنلل بم رإ رليلل رت مع مذا رر ربلل ددو دصلل )) ال
] 24[الشورى:

تبييارك اللييه قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
) أم) كللذبنا الله على افتر ى ديقولون (( أم:  وتعالى



بييل, بمعنييى أم أن يعنييي"   " بللل: المفسيير قييال هنييا
منقطعيية وتكييون متصلة تكون أم منقطعة, لن ويسمونها

الضيراب تشييبه لنهييا منقطعيية فهي بل بمعنى صارت إذا
أن متصييلة, مثييل فهييي أو بمعنييى كييانت سييبق, وإذا عمييا

أو, بمعنييى لنهييا متصييلة ساعة, هييذه أم كتابا أقول: أتريد
قلييت: الرخيير, وإذا عيين فيهييا الطرفييي أحييد يسييتغني ول

مقابييل, فهييي فيييه تجييد  ل)) افللتراه ديقولللون (( أم
ميين الكفييار  أي)) (( ديقولللون بييل؛ بمعنييى منقطعيية
)) كذبنا الله على : (( افتر ى وغيرهم قريش مشركي

كلم القييرآن : إن بقييوله وذلييك كييذبا الله على ارختلف أي
كيياذب, محمدا وإن الله كلم ليس القرآن : إن فقالوا الله

الكلمييات ميين ذلييك أشييبه ومييا مجنون كاهن ساحر ولكنه
قييال وسييلم؛ عليييه اللييه صلى الله رسول بها يرمون التي
قلبللك علللى ديختللم الللله ديشللأ (( فللإن:  تعييالى اللييه

ديشللأ (( فللإن) ) الحللق وديحق البناطل الله وديمحوا
محييذوف, ويقييدر يشأ  مفعول)) قلبك على ديختم الله
عليييه تفييتري أن اللييه يشأ السياق, أي: فإن عليه يدل بما

محال.  شيء كذبا, وهذا
" المتؤلللف: " ديربللط )) قللنال قلبك على (( ديختم 

افييتريت الطبييع, يعنييي: إن بمعنى هنا الختم أن والصواب
الللله (( وديمحوا قلبييك؛ علييى اللييه طبييع كذبا الله على

(( وديحللق افييتريته أنييك قدر لو افتريته  الذي)) البناطل
علييى المنزليية بكلميياته يثبته  يحقه: أي)) بكلمناته الحق

بللذات عليللم (( إنه وسييلم آلييه وعلييى اللييه صييلى نبيه
و أنيه إجميال الية  معنى)) الصدور افيتريت أنيك قيدر ل

الحق, فيختييم يبين أن الله, لبد يتركك فلن كذبا الله على



الحييق ويحق الباطل الله يمحوا عليه, ثم يطبع قلبك على
الصدور.  بذات عليم إنه بكلماته
ممنا:  تعالى الله قول هذا ويشبه مو مننا ((  نل مس نر أ

نن م مك رم رللل نب مق
نن بل رم دسو ي ي مول مر رب لل من مذا رإ لنلى رإ مم مقلى مت نل دن مأ مطنا ني لشل ال
ره) رف ي رت لي رن نم قراءتييه: فييي الشيييطان ألقى قرأ إذا ) يعنيدأ

دخ مس نن مي مف ده ((  لل رق ي ممنا ال نل دن ددي مطنا ني لش لم ال دم دثلل ركلل نح ده ددي لللل ال
ره رت مدينا ده آ لل بم موال رلي بم مع ركي ] 52). [الحج:) مح

الشييرط هييذا ميين يلييزم  هييل)) ديشللأ (( فللإن:  وقييوله
المسييتحيلت أعظييم فييي أحيانا الشرط ل, يأتي ؟ الوقوع
ولللد للرحمللن كللنان إن (( قلتعالى:  الله قول أرأيت
ل ؟ ولد لله يكون أن يمكن ), وهل) العنابددين أول فأننا

تعييالى: اللييه الشييرطية, وقييال جيياءت هييذا يمكيين, ومييع
ند مق مل مو م ي ((  رح مك دأو ني مل مللى رإ رإ من مو رذدي للل نن ا مك رمل رلل نب نن مق رئل مل

مت نك مر نش لن مأ مطل مب نح مي مك مل دلل مم هييذا ] وهييل65) [الزميير:) مع
ل ؟ وسيلم علييه الليه صيلى النيبي إشيراك جواز يستلزم

نن:  تعالى الله يستلزم, وقال رإ مف مت ((  نن يك رف ي دك لمنا مش رم
مننا نل مز نن مك مأ نيلل مل رل رإ مأ نسلل من مفنا رذدي لللل من ا دءو مر نقلل مب مدي متللنا رك نل نن ا رملل
مك رل نب ند مق مق مك مل مء دق مجللنا محلل نل نن ا مك رملل دبلل لن مفل مر من دكللو من مت رملل

من رردي مت نم دم شييك فييي يكون أن يمكن ] هل94) [يونس:) ال
أن اللييه يشييأ  يعنييي: إن)) الله ديشأ (( فإنل, إذن:  ؟

افييتراء جيواز الشييرط هييذا ميين يلييزم ل كييذبا عليه تفتري
المعلييوم كذبا, ومن الله على وسلم عليه الله صلى النبي

((فقال:  بالرسالة وسلم الله صلى لنبيه شهد قد الله أن
بعلملله أنزللله إليللك أنللزل بمللنا ديشللهد الللله لكللن

الحللق (( وديحللققيييال:  )؛) ديشللهدون والملكئكللة
) أي: بصيياحبة) الصللدور بللذات عليللم إنلله بكلمللناته



قييال القلوب, كما هي ؟ الصدور صاحبة هي الصدور, وما
تعمللى ولكللن البصنار تعمى ل (( فإنهناتعالى:  الله

). ) الصدور ف ي الت ي القلوب
أن المشييركين : محاولة منها فوائد الكريمة الية هذه في

اللييه صييلى النييبي رسييالة ينكروا حتى الخلق على يلبسوا
الللله علللى افللتر ى ديقولون (( أموسلم, نعييم:  عليه

كييذبا اللييه علييى مفييتر أنييه العييوام يظيين  حييتى)) كللذبنا
. به جاء عما فيعرضوا

لميا الكفيار منابيذة شيدة : بييان الكريمة الية فوائد ومن
: لقييولهم وسييلم آلييه وعلييى عليييه الله صلى النبي به جاء

)) . كذبنا الله على (( افتر ى
وجييل عييز الله في قد ح الكلم هذا مثل : أن فوائدها ومن
وسلم, أما عليه الله صلى النبي في قد ح القرآن في قد ح
اللييه يؤيييد أن الحكميية ميين ليس فلنه الله في قدحا كونه

يؤارخييذه أن الحكميية كذبا, بل عليه افترى الذي هذا تعالى
صييلى نييبيه أيد قد وتعالى سبحانه يؤيده, والله ول ويعاقبه

فييي قييد ح صدقه, هييو على الدالة باليات وسلم عليه الله
الرسييول عنييد ميين مفييترى كلم زعمهم على لنه القرآن

وسلم. عليه الله صلى


